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Bileporukalla maailmankiertueelle – nämä kaupungit täytyy kokea!
Kaikki me tykkäämme juhlia toisinaan. Mutta mihin todelliset bilehileet suuntaavat innoituksen perässä, kun kotikaupungin yökerhot alkavat
maistua puulta? Hotels.comin vuosittainen Hotel Price Index (HPI) listaa joitain kiinnostavimpia ja klassisimpia kaupunkeja, joissa juhlat ovat
hurjia eivätkä koskaan lopu.

Berliini

Berliiniä coolimpaa kaupunkia saa hakea. Legendaarisista teknobileistään tunnettu kaupunki kätkee yöelämänsä syövereihin muun muassa DJ Magazinen
vuonna 2011 maailman parhaaksi klubiksi valitseman Berghainin. Berliinin asema historian ja kulttuurien leikkauspisteessä on synnyttänyt kaupunkiin
myös vilkkaan vaihtoehtotarjonnan, josta erilaista juhlintaa hakevakin varmasti löytää jotain vetoavaa.

Reykjavik

Islannin iltaelämä on keskittynyt maan pääkaupunkiin. Olipa syynä sitten etäiset olosuhteet, Pohjolan trendikkyys tai paikallinen asenne biletykseen, on
Reykjavikin yöelämä loistavassa maineessa. Kaupungin pääkatu Laugavegurin ympäristön kuppilat ovat kiehtovan kaksijakoisia: päivisin kahvia tarjoilevista
kapakoista kuoriutuu kuhisevia tanssipaikkoja illan hämärtyessä.

Amsterdam

Amsterdam tunnetaan liberaalina kaupunkina, jossa bileisiin törmää monissa paikoissa. Kaupungin yöelämä keskittyy Rembrandtpleinin ja Leidsepleinin
alueiden yökerhoihin; kaupungin dekadenttia puolta voi puolestaan nähdä punaisten lyhtyjen alue De Wallenissa ja sen coffee shopeissa. Päivät voi
kuluttaa kanaalien varsia kierrellen – ja miksei juhlaillatkin, sillä satumainen Amsterdamin valofestivaali kirkastaa kadut 6.12.-19.1. Festivaali esittelee
toinen toistaan hienompia valotaideteoksia kaupunkiympäristössä.

Rio de Janeiro

Jos matkaajan lanteita keinuttaa tehokkaimmin samba, on Brasilian Rio de Janeiro taattu kohde. Talvilomiaan kannattaa tosin säästellä silloin myös joulun
yli: Rion öissä perinteisiä karnevaaleja juhlitaan vasta helmikuun lopulla. Kaupungista löytyvät myös maailman kuuluisimpiin ranta-alueisiin kuuluvat
Copacabana ja Ipanema. Bailulomaan on helppo yhdistää myös urheilujuhlan tuntua, sillä Brasilia on tunnetusti kauniin ja luovan jalkapalloilun kotimaa.

Las Vegas

Nevadan erämaan kasinokeidas ei erillisiä esittelyjä kaipaa. Vieraile konserteissa, pistä kaikki rahasi likoon rulettipöydässä tai mene vaikka naimisiin
hetken mielijohteesta – kaikki on mahdollista Vegasissa! Matkailu on kaupungin taloudellinen dynamo: vuonna 2012 Vegasissa vieraili 40 miljoonaa turistia
ja hotellihuoneita kaupungissa on häkellyttävät 150 000 kappaletta.

Dublin

Guinessin kotimaassa olisi virhe olla aloittamatta iltaa pubivisiitillä! Vanhan lainsäädännön ja perinteen haamut kummittelevat vielä pubien aukioloajoissa ja
useimmat niistä kuuluttavat viimeiset tilaukset jo puolenyön tienoilla. Laadukkaat stout-oluet ja ehkä siemauksen hyvää viskiä nautittuaan vierailija voikin
suunnata seuraavaan osaan Dublinin yöelämää, jossa paikallisen nuorison kansoittamat yökerhot palvelevat hauskanpitäjää.

Ibiza

House- ja trancemusiikin supervaltana tunnettu Ibiza on bilehileen kesäparatiisi. Kuuluisat tiskijukat konsertoivat tiuhaan saaren klubeilla ja juhlia riittää
joka päivälle. Kielikysymyksetkään tuskin muodostuvat ongelmaksi: Ibiza on tunnetusti brittituristien suursuosiossa.

Lisätiedot, kuvapyynnöt tai Hotels.comin edustajien haastattelupyynnöt Hotels.com-lehdistöpalvelusta: lehdisto (at) hotels.com tai soita viestintätoimisto AC-Sanafor 040 706 8021.
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Hotels.com

Hotels.com on majoitusalan johtava verkkovarauspalvelu, jonka valikoimiin kuuluu yli 240 000 laadukasta hotellia ja B&B-majapaikkaa kansainvälisistä hotelliketjuista aina pieniin
paikallismajoituksiin asti. Näistä kaikista löytyy täydelliseen yöpymiskokemukseen tarvittavat tiedot. Jos asiakas löytää muualta halvemman hinnan etukäteen maksamalleen hotellihuoneelle,
tarjoaa Hotels.com kyseisen hotellihuoneen asiakkaalle samaan hintaan. Hotels.com hyödyntää yhtä alan suurinta hotelliyhteistyöverkostoa ja neuvottelee käyttäjille parhaat hinnat sekä
tarjoaa säännöllisesti erilaisia alennuksia ja tarjouskampanjoita. Lisäksi Hotels.com tarjoaa käyttäjilleen 7 miljoonaa asiakasarviota esittelemistään kohteista ihmisiltä, jotka todella ovat
yöpyneet hotelleissa. Näin asiakkaat tietävät majoitusta varatessaan mahdollisimman paljon kohteesta.

Matkailijat voivat tehdä varauksen internetissä tai soittamalla monikieliseen asiakaspalvelunumeroon +358 10 808 097. Hotels.comin sovelluksia älypuhelimille ja tableteille voi ladata
osoitteesta http://fi.hotels.com/tarjoukset/mobile_fi/. Sovellusten kautta asiakkaat voivat etsiä ja tehdä varauksia missä vain ja päästä hyödyntämään yli 20 000 viime hetken tarjousta.
Sovellukset ovat saatavilla yli 30 kielellä, mukaan lukien suomeksi. Sovellusten avulla käyttäjät voivat myös suodattaa ja lajitella hotelleja, lukea asiakasarvioita sekä löytää viime hetken
tarjouksia läheltä omaa sijaintiaan.



Hotels.com on hiljattain lanseerannut Welcome Rewards™ -kanta-asiakasohjelmansa maailmanlaajuisesti. Welcome Rewardsissa™ asiakas saa yhden palkintoyön jokaista kymmentä
Hotels.comin kautta varattua yötä kohden. Maksettavaksi jäävät vain verot ja mahdolliset lisämaksut. Hotels.comin sivuilta löytyvät ehdot ja säännöt ovat voimassa.

Viimeisen kahdeksan vuoden ajan Hotels.com on julkaissut kahdesti vuodessa palkitun kansainvälisen katsauksen hotellihuoneiden hinnoista, Hotel Price Indexin. Hotel Price Indexistä on
tällä hetkellä olemassa 31 eri maiden versiota, lisätietoja: http://press.hotels.com/en-gb/hotel-price-index/. Seuraa Hotels.comia myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa.


